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Türk sucuklarını tercih 
niz. Taklitlerden sakın 

&thumıJK siY ASI BALK GAZETESi Her yerde 5 kuru§ Tel: 2~4-0 
z .... -. 

~ aler BGvralnımız Kullu Olsa 
Tarihin Bugün yurdun 
Ak!,11?1 tarafında büyü 

~_BAYRAMI 
~ • ~ 4 

dlhıu17ııil ~7»4' ıe-n buhrcmz, ~ 1 
ıb ı 1r.~ Şeha-nlet haltr, la nde fte"kcrrfır ~ bu yıl 
71?ıı~ 1Jn{TL?>ıamı~a mile a 1 rı dı1ılıaı&dt~k o ..ıvı dakika_ 
'<~tı<k °'~~ bütün bçık10ı 0 ~akfkı t.~felerinıici de gözle_ 
lonı,ı ~ 1.amctu Yolu g ·· t .sermı§-tır. :Bize bu buhran 
~ive ~~ur: Şefe lıi~~ecek lha~ı Jıiareket 'nim mütxule_ 

""'"\'bir /c"'"'-'ıı·lıkt ~~1...:cmnıyet, ıtııilli birliğe a.zıamt 
-<aW(;( an ~nmcksizi,. · .. 

~Degış.~ıren törenler yapılac 
·~ Gun BOntma ktıd. • " 1 um:uı ttızıf esını ar t1a. 

"YAZAN: H0SEYIN CAH_'_D ___ _J 

R:::s\ UP.un nıılli .. • y ALÇIN 
~ kat'i ı· ınucadelenin danuıd h -'L..: 

le ga ıbiyetıe netice- b" . . a aıut kazanmanın en 
)twdır nrnesınin senei de . ınncı şartı buydu. 

'I'4rıh vrı- ~ aı:a~a memleketin maddi 
0
< lırdığının~ 1.şercfli ve vücuda ~{~~ . ':e ma~eviyatını bir 
*~ıın hır ~ a"" bakınundar; en lım. &e ıçı~ lbıraz hatırhya-

ur ı 1 1 ° ayını tesit ede k · §ta bır hükümdar ve 
1 Yık 0 ~~~ esaüri desta:ıa~ ;~ında ö~le bir hükumet he
ta.ıaıı.nda k a~anlıklaıın batı-

8 
.vardı ~. artık devletin aon 

"nerJı ka cn~ısi için yeni hı 1 ~ı ge~ş. olduğuna inanmıH-
},f m 1.JI'agı bulacaktır. r ~ · Zelil b~ .~evekküJ ile bfr 

~ratoı hığu cad(\le, Osmanlı im- ~uş·· rça daha surwunek imkli.nıru 
c c f.'l-tı v nun hep inhit t manın lfıtuf ve mürüvvetin 
rtıuıune· urhuY<m bedbaht teak.a den bekJiyceek kadar akıl v; 
trııll nı rtY<'t a- rnuhakemed"" eı f h . 

etıııe bütU vererek Tiiı k . yet h. . ,_., ':;'ere ve ays~-
11ıııler Uze n bütUn Yeni pr 

1 
ıssınden mahrum bulunu-

h ı ele rıne dayan ~~: Yor al'dı. 
tnın e;.ı"t kurmak irnk~:ı m~.lı Memleket artık harp h.-temi:;edl s~rruAıt! .. Bu rnim~ı%etf~ ~?_:du. Mille~ dört senedenberi 

<t&ı k lb turk'Un ölmez h·· .ıg_er muhanp orduların hıç bı-
!>"tun huı-ınuzde muhat oldu~; rını~ karşılaşm.adığı ağır §art-
llf>leı-ıvıe :met ve minnettarlık ~ı.r \ e ::_~ıyetıer içinde beş 

Ytik /\..tat gı~~ canlanıyor. BU- d~ı c;.c~ .c e çarpı?.I"ak azami fe 
en nyı-ıını':\ un en kıymetli ve ku~ :~k~r!:ı but~n enerjisini ve 
v ıdl•ı. ark~~ul etmez mesai du ~d!Jı tukctınış göı-ünüyor
rıı.ıı, 111ü aşı 1 ·met lnö .. . ~ ıru atan asker banıp 
flıu~;ı.hh• Cadele an'ane} . nu, ~cagınız: yolunu tutuyor VC çok J 
~ 1tnd ~ll bır tinısali h:~~n ere dabda şekaveti bir yaşama 
~ıı 'I'ürk rn ~ef~~·~ bulunuyor~ 1 ;:~~1iı ~l~rak tercih mccburi-

t.i.lcbnJc. d ı eti ıçın bugiine , 1 c e a ~yordu. 
~a hususe:ı~b r ıtim tla ba~: te ~~ .~~t~k böyle bir muhil-
!llıtn:ıttır. n en bırinci bir bın ı~ ~~nıtd· avas~ y~attı: Nik-
Mııı ira l ar a yeru hır azım ve 

hım rrıucadeleın de yarattı. Zafere iman Ya-
~ ~n Parlaıt v ız ~alnız tar!- ~tt.ı: Etı aımd 1'oyle müstait 
hı t.lsı olarak ·re. nıustesna bir n.~bın ve fedakar bir mılle küt~ 
gaf ~Ikın ed~~kha~.ve saadet ~~ yle hem dahili, hem harici 
her ' en ıha.ret ~~ .askeri ~~~1~ııl~ karşı mücadeJeye 
hı zaman ı-uh de gıldır. O, gu ışti. ~ılli mücadele çifte bir 
c ar::17.de Yaşıyac~uzd.~ ve ka1- gale~mn nıahs:.ılüdür ve bu ga
VUJ,. IJ derstir. n··k buy k h l ~eıx;n!n .~n büyüğü, en hakikisi 
C lh .7.<>1·luk]ann:11yanın en hi - ıancı. duşman üzerindeki zafer
de kıtcagını dlişünın na ıl galche d_en zıyade kendi neslimiz Ü7.e
tırı al.d ğı,rn_ıı ek !!1f'\ kiin- r~de. ~dbinliğe, imansızlı - a 
1(: ontlnde d zaman gozlerimı-1 azuns11.lıge ka...-rşı kazandığı g ' 
t::ı~cn lerının ~nıa rnı]Jj ınürade- galebe~ir. .. mız 
VıtR fecıakiirJık atnle ve heyecan. Bugunku Türk, dünkü müca-

1Yıteaktır. ve te amilleri d_el~e ruhuna bir <;elik metazıe-
h Aiıııı ınucad tını vermeğe muvaffak oldu 

tılltıda.n .ı.... 'b elede Türk .... İşte bugünkii Türk't"'ın dun': k"" 
ıı.n ~ ını• - ' • "- milr .. u 

0111 ıunu s lıp gı, muhal mef- 1
• mucad ·lede ruhuna ve an'-

. Şuurıınu atmış ve Türk anesıne bağlılığından ve sadık
~ eneı-Ji ve~ derıruiklcrinde ~~ ndan dolayıdır ki şimdiki 
ile \ (: kah liy Ja?llc.lcrin kıııl- .unya bulıranıua bu kadar me
b~rn tir Bu e ~ gozler öniiııc · tin,_ bu kadar soğukkanlı ve 
Yıt aı'.lna goz ınucauclcnin saf- e~n ,.~urette göğüs geriyoruz 
lltr~ 1tavgnsınc~zdırmek bize h.:- ~!t un b_ütUn kalbiyle sevdi~ 
lır 6lllııu ~uvaffak olm ı- ~! ! '1.lldıgı ve güvendiği bir 

r 7.atnn.ü 0~şıkar bi: ı;urettc ?mllı -~~i vnr. Mmi miicadelenın 
l.f ıUı retecektir. e~ buyük sanü olan kahr~maı. 

cio\'ij tu~Uc_adelede Türk . . ~-r .ordusu var ve vat<ı.n tehli-
V ti iz ş~~u biliyordu Bu ~ıçın e:3ı karşısında birlikte çarp,m 
d değiJd erde ve m~ew ş~ur n!ut~anıt bir kalbi var. H:ırbin 
t t.... ı. Rağıuı . er er- şm1dı en buhranı d . 
Pek ~ı:van ihtiy aıı. ile Ce}}lıa- tekerrür eden milliı .. ev~~sın~c 
h verrak ar ntneler bile b mucaaelerun 
a.kenıeı . olrnıyan akıl u senei devrıycsi bızde bu ha-

BugOn Milli 

varhğJmızı ebe-

diyen kurtaran 

çok ıereffi ve 

pek mutlu bir 

zaferin 20 nci 

yıl dönOmOnO 

kuttuyoruz. 

• Z;ı2 

Dünkü, bugünkü ve yannki 30 Ağus
tosun koruyucusu : Aziz Mehme'dcik .. 

~ın g zl C'~ın dibinde ::ı~:: ~~~·ı canlandırarak o ulvi da
il'~ ltıucndcf~ bır ~evki tabii ile bcp ~tmt:,1:;-ar Y~~~ı~ ac--

unu v ın hıkmetini r· .. --ı <LA.la vazıfelerımızi de 
~Yor~ ehe~iyetinı ta~~; t~r..,.füziln ~n~ne !>üt'in açık
'ak · 'l'Urk, varlı· i · gı .1 ~ sermıştir. Bıze bu buh
:tYesıyıe s.a~~ını elde ~~~~ ~n ıçınde en selametli yolu gös-

"affak 0\rtişüyordu y erecek hattı hareket mılli mü 

Otuz Ağustosta gök 
fUk A.ı::~cak, Ya ölecclrtf ~~- cadelenin dusturudur: Şefe hür: 
~ bu h Ur~ ve Yakın ark. da~- met V<: emnıyet, milli birliğe a-
;~ et~~ milletin ruhu~·~ = nay:.t ve ~~ç. bir fedakar
~tnti lerdi.e muvaffakıyetini 7Me.s"?- _çe ınme kızın yatan va. 

-.... Muharebe mı sonuna adar üa! 

çocuklarını~ şeref payi 
Yanı -- mey. Hüseyin Cahid y ALÇIN 

~esap Bağdattan döner derler amma ... 

, , ~~abanın iptidası 
~~~~ma mı, Pe;şemba mi? ... 

Türk'ün havacılık taı·ihinde Fethiler, Salimler ve 
Fazılların mirasçıları; o kadar bol sayılı birer destan 
yazacaklardır ki, hepsine birden dikilecek tek abi
denin temeline konan bir meçhul tayyarecinin ke
mikleri bu heybete azamet ve kudsiyet verecektir •• 

~ J 

.. ~ 'Ue71 Pci~ tdd!a «ıhibi . 
• teı..a. - dıi/tmiz<ien ot .. .?' delilikle ""' (biz; bu id4f.a 

YAZAN : ARiF AHISKAL 
~~ etti ~ · uru mübnl<i.Utıilıkla !itha · YG ku_ 8 ütün bir memleket zafer _ ~/ t . , ~ye öğretmem . m 1ıe bir haiyli 

[} 
Ünk .m&~r <t>e ldd4aaını reddcyk,~ ort:ayp Jıttt.ğı tneBelcyi ve isti.klil davasıwn ka_ 

U nUsbamızda Şaba R · zanıldığı bugünün mutlu sevinci 
t!'ktiYie nın ~Plidası hakkınd~ ~3:kmu ve Ba!l"amı da birer ni idrak ederken, hava çocukları 
hır riy bu ~le tavzif edil . ınizi sayaraıc ı~rak edeceği_ na ayrılan bir haftalık bayra _ 
d ..,~zıye_ oğretm ni tar~ış Yazmış ve alil.kalı makam_ mı.n ifade etiği manalar çok 
\' hu b r idd ~- ______ <_s_o_nu_s.:..:a.~3:...:_Sü::_:·~6:_d:a~)~~b~üyük~··~t~iir~· ::_· --------ldaıaya vı n~retmış 

1 gorc Ş banın 
nd 1 h<> ve b nneti -. 

ı Y n'ı m de ç.. amba 
ı· rn P ld :ınh gecesi 

•ını kavcıt>y 
ı . 

rdu terfi listesi -

Türk havacılığı, dünya tay_ 
yareciliğinden çok daha genç 
ve çok daha tecrübesizken gi 
~tiği büyük harbin dört Y1 
lında, tarihinde şeref günler. 
olarak sayılacak menkibeler ya 
ratnıı~tı. 

Fethlden başlıyan ve lstan _ 
buldan Mısıra kadar uzanacak_ 
ken, bahtın bir cilvesne· yarı_ 
da kalan büyük kava seyyaha_ 
tinin Tabariye mersiyesi, Cihan 
Harbinin son günlerinde 1.stan 
bulu bombardımana gelen ha 

Hava Kurumunun 
beyannamesi 

Ankara, 30 (A.A.) - 30 A_ 
ğustos za1er 'c ta~:are bayra_ 
mı miinasebetiyle Türk Hava. 
]{urıımu başkanı Şükıii Koçak 
şu b<-ya.ı.,nameyi n~retmiştir: 

Aziz vatandnş1anm, 
Br ı ış, sükun ,.e milU birlik 

ülke ı Tiirkive, bugtin yirminci 
30 a ııstc.. unu kut amuktadıı. 
A ı c kn ranan bir dünya_ 

t'lda. millC"tlerin en az 

30 Ağustos Zafer Bayranu 
bugün coşkun tezahüratlı yur
dun her köşesinde ve şehrimiz· 
de kutlunacak. Dumlupmarda 
da geniş bir programla Başku
mandanlık Meydan Muhar,..besi
nin 20 nci yıldölıümü tesit edi
lecektir. 

Dünden itibaren şehir bay
rakJarJa süslenmiş ve resmi 
müesseselerle birçok evler ve 

husu.si tcşekkülJer b" 
elektriklerle donatılını 

Bu!,rüAkü Me 
Bugün saat 8.30 da 

dar lstanbul garnı 
birlik komutanlru-ı ve 
amirleri, saat 9 dan 9, 
dar da Vilayet, .Beled· 
ğer sivil teşekküller F 
komutanlık dairesinde 

Başvekil Sivas 
Saracoğlu tarihi binaları ve de 

yollarının cer atölyesini gez 
Sivas, 2P (A.A.) - Şark \;- lılar, Sayın Sa.rncoğlu 

]ayetlerinde tetkik seyah:ıtinc gelen tezahürle.rle se 
çıkan Sayın Başve.kilimız ŞiL'rrü lardır. 
Saracoğlu, beraberlerinde Or- Başvekilimiz, vfüıye 
gcneml Kfızın.1 Orbay olduğu tanlığı, Beledi) es ı, 
halde dün saat 15 de şehrimize Halkevini ziyaret cttf 
gclmışler, istasyonda selamlan- ra erkek lisesine gıdc 
mışkrdır. tiirk lisesini ve Sıvas 
BaşvekilimizJe birlikte seya- • nin toplanmış olduğu 

hat etmekte olan Sayın Bn.y.m yaret etmişler ve m 
Saracoğlu da istasyonda r,ıfüki Aziz Milli Şef ve Cü 
ve askeri erkan refikalan tara- ı miz Jsmet Inönü'niin o 
tından karşılanmı§tır. .A.8keri RüştiyeyE' gid(· 

Başvckillenni görmek Uzere 1 Şefin mektep hatır.ısı 
jstasyonda. şehrin muhtelif ycr- ı ve mimarısi itibariyle 
krinden toplanmış olan Sivas- (&Qnu s.ı 4 

Yeni bir tarihe açılan kapı: 

30 AGUSTO 
------------------------

YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

K am Mustafa Paşa ve üc 
beş gafletdaşı pirlik Ye 

dünyalık hırslarına kapılaı ak 
:t:Jrnaklnşıp dışlcşmeseJerdi dt: 
dört koldan Viyanaya gırse1er _ 
di; 

Avrupa ve Yakın Şaık düş 
manı Habsburgların beldes ode 
taı;ı üstünde taş, omuz üstünde 
baş bırakmasalardı; . 

Nemçelulara yardıma geleıı 
alacalı bulacah gnıplan bir 

yandan öbür ya.na, ca 
lası gibi tJrpanlay.ıp y 
sal.lrdı; 

Kaypak A vnıpao .. 
yeni ve erkek bır m ~ 
ğacak tı, h<'m Du 
(Başkumandanhk Mc 
harebesi) ne lüzum 
caktJ, hem de n<> bırı 
kinci dünya hnrb oır 

Ne ya1.ıl· kı bır pırl 

YARINDAN İTİBARE 
Kış me-vslmi neşriyat progra 

sırasile latbika haşlıyor 

Ciünün Karikat· 
Şöhretli karikatür üstadı Ra 
Gökçe arkadaşımızın ke 
has kuvvetli vtt canlı görüş 
günün hadiselerini canlandıra 
gün bOyOk bir karikatOrü. 

Birinci Cihan Harbine 
nasıl girdik 

Başmuharrlrimiz Hüseyin Cahid Yalçı 
F.f.!ki Mahye N.azır1 Cavid'in h<.tıralannd&o iktiba.slar 
rak lbu tarihi ak.ideyi kendi ha.~ sürükleyici ve berrak 

ile çözüyor ve anlatıyor. 
~~~ 

·------• Sn:phi Nuri neri'nin: Siyasi, :iktısacli 

1 
AYRICA 

Profc dr H eyln Şiıkrıi B:ı.ban'ın: 
ıl eli t k 1 le i; N, c 5.ı.dulla.l ın: 

'· e doyulmaz rbport jları 
l •• 



YENi SA AR 30 

. 
SiHiR KR LI 

• 

0.22 Nakil ve 
lktıbıı. hakkı mııhfuzdW' 



if EN' 

:ese 

·-----e i ban m it da iır 
arar veırdi 

ndr r dy s 
9ulgaris'-an'a ka i 
bir ihtarda bulundu 1 

fo 
ıev ı ş 

aha e e 

AFRIKA'DA 

Ce e erde 
ar eler • 

eye~ 

Aziz Mehmetcik, S na 
inam~•oruz 

Yatan: A. C. Sara\ '!_ğlr. 

Bu sütunda her v.es"ledetı 
istifade ile idd·a etti ki 

Türk milleti &'kerlik bakımın· 
dan alda, mantığa sığmaz; M lı
ınetcıt, bir kere ayıam ka1 &ıdı 
mı hesaba, kıtaba gelmez. 

rulamas na 
Hususi muh b' . '* B . . a ıramiz telefonla bildiriyor: 

Ye~aş~~~ckfüetine .mcttn~t olmak ili.ere ticari ;e mat 
bır ~YekiJ e kı:ırnr v!ey~ti. nannyle bir heyet kurulmamna He-

L Ve 150 l' Ucrctli ~~k ~il hey;ıe 600 linı. aylık Ücrctlı 
Dzum uz .. ır tilo venıecektir. 

r·k * Resnu d agıt ve kartonlar toplantyor. 
u rnu aır Jı>rde ve n · -" 
kağıt lllelelerd n tah ·· nn ~...,uu umum müesseselerde gün-
haraz ve kartonların to SSüll eden her nevi Iiizumsuz ve dökfintil 
. J..,_ a edıJoı n aııara.k rutubetsiz t · 
~r bul ıne ve bunların bcd l ve "~ yerlerde nıu-
edılereı Und rulmaBUıa da· k e sız olarak Stiın<'rbank emrine 

K c re.,ıui gazetede tJ ır ııra.rname Heyeti Vekil ce kabul 
aldırılan k.r. ... ın şar ctınıştir. 

b * liakik" .~gı?a el koyma kararları 
Ulun::uı ı ve huknıı ve husu • şahı l . 

rarnanıeı nıuayY cvsaftak· 1 -~ti.ar. s ar elınde ve gümriiklcrdc 
dik ed l rin ılga~n lıaklnnd k~a~ı :a el konulmasına dair ftd. 

ı .~.~ bugijnkij ~ ı ararn:ı.me Heyeti Vckilcce tas 

" ga ist n 
manlara ··s 

vazife • gc .... yor,, 

• 
Büyük ve kanlı çapışma

lar cLuğu biLiriliyor 
Berlın, 29 (A.A.) - .Abkeri 

Anknra, 29 (Radyo Gazete- kaynaktan öğrenildiğine gört>, 
s~) - Müttefik u~ klan Bul • 1 Alı_!ınıı ku~etlerinin Stalingrad 
ristanın merkezi olan Sof ya seh- dogusundakı taarruzları devam 
ri tizerinde uçarak bir tnkım etmektedır. Dti;nıJ.n tanrnızlan 
beyannameler atmıelardır. püsktirtulmüştiır. 28 Ağusto::ta 

fl.9 Sovyet nkı tahrip olun
mustur . Bu beyannameler, Bulgarıs

tan için 'bir ihtardır. Çtiııkii bu
gün beynnnarne atan bu uçakla.
rın yanıı yangın ve tahrip bom
baları atacakları şüphesizdir. 

Bulgaristan. Alnınnların Kaf
kaslarda ve Karadenizdcki ha
rekatına bir üs olmu. tur. Loıı
di'a radyosu dün gece boyl söy
lemiştir. 

... '.Mö3kova, 29 (JLA.) - SoY· 
YPt snıbah te'l:ılıği: 

}6 vccJılen kararı resmi gazetede intişar etmiştir. j 
ll<ın b. - 11.anıctcrfilıı ar 1 şun) .ı.rdır: 
lunn~':unı hakiki :erıııW:ibu'hıbel,?diy: hudutlnrı içinde bulu f f 
el h.orun Ye tW>ı tutulan şa l .... r elinde mevcut olup beyan-i 

Sovyct kıtaları gece RiJev'fo 
duj mah.ıllelerınde, K1etskaya 
bölgcsınde. Staliııgrnd'ın şimali, 
garb.sin e Kotelnikovo nun şi-j 
ma:., .şarki:ınıde, Proklandnaya, 
ve Mozdok billgelerınde ve 
Krnsnodar'ın cenubunda dti§
m ola çarpı~. 

Staımgrndı.n şimali gnrbısin
de mukab:ı taaıTtIZn geçen Sov
yet kıtal· rı öılşmam geri at 
mışla.rdır. Başka bir uJ-are
b kesınundc Sovyet tıntl::ı.rınt 

2 ~sı hakkında 2G nıun°:';!fıYen ev~af ve eb'addaki kağıtlara 
lutlJ.11 li.a.ltiki Ve hukmi Koor~syon heyeti karan, 
tilk dc·~~a~~en cvsclit.alci ~ı~::,:ıı~rınde ve gümri~ld~rde bu- 2000 Norveç balıkçı 
~ara•ı r00;J:~tı rnukabılinde ~riın aııı:::ı1~a;11:ue U~bı tutula gemisini müsadere ettiler ycı.raıı lm n nk ve pıyade 

o 

Amerikan tanklan bazı 
kesimlerde vazif aldı 

Roma, 29 (A.A.) - ltnıyaıı 
orduları umura! karargahının 
824: numaralı tebliği: 

Alma r 

azyik ed·yor a 

Londra, 29 (A.A.) - Lon
dranın siyasi malıfillerinde h -
ml olan kanaate göre, Alman. 

Mısır cephesinin merkez kc. lar bilhassa şimali Afrikadaki 
siminde düşmanın motörle nak Fransız deniz. üslerinden isti -
ledilen kuvvetleri tarafındw fade edebilmek arzusu ile La. 

Bugün 20 ncl yı1dönüm""nii 
sükfın ve huzur içınde idrak et· 
tiğııniz kılıcımızın ve yumrugu. 
muzun hakkı z.afcr bayramımız 
dolayısiyle bu sarsılmnz inancı· 
mızı bir kere daha tey·t V<> tev
sik ed ceğiz. Mı1li mucadelc ı
rala.nnda mütehassıs gecın n 
yabancı asken kalemler, r iyazi 
knt'lyetleı le konuşan dıplom t
lar ve mantığı kuvvı: tli, hende
s e b lgısi engin gazct"E\ mulıar
rirlcrı mücehhez ve modern bir 
ordu kıiTşısındu yumruğu ve 
d"şiyl dövw en Mt>hmetc;if,in 
dikış tuttur. mıyacağım, iki ke
re ıkı dort ed ~rcesine isb tn 

yapılan bir taarruz seri ve şid vali sıkıştırmaktadır. 
detti bir mukabil hareketimiz ------------------
ncticesiude akim ka.lmıştır. 

Düşmanın bir çok taşıtinrı 
yu kılmış ve lıarcketeiz bırakıl
mı.~r. Düşmanın zırhlı taşıt • 
lan tarafından yapılan bir ile
ri hareket de akamete uğratıl
mıştır. Bir kaç esir ve bir tank 
elimize düşmüştür. 

IA nıerilran t<L11k!!ırı 

Kahire, 29 (A.A.) - Birçok 
Amerikan tankları Mısıra gel
miş ve Efülemeynde mevki nL 
mıştır. 

- Baıı tarafı 1. incide - • l:alluşmışlardı. 
ları? bu m~cleyı ~~~ı bnı Halbuki olaylar Türk gücü 
ş~ıl.dc tenvJr ctmesını rıca et_ T'urk nzim w iradesi Ir.arsısında 
mıştık. . . . w iki kere ikinin d&ıma dört etme

• v.nı ~~l:azırecı 12 agust~s diğini ve arslan Mchmel<:'-ı rin 
tnı - ~~nı S~ba,~ı,, a b r yunırUnÜUllUn ııyaZ!y kaidele-n-
~ektup. g~~dcrmış Ok~~cu n~ lognritme cet\elie>r"ni altüst 
dıyor kı,, sutunumu~n. ıntış .r etmegc muktedir old ı:,runu is
eden bu mektupta ilmı ve n. bat etti 
y~zi sebe~le~ini de izah ederek! Ba h~kıkatten b r n güııhe 

~n karan. tedrur 347 nu-ı Stoklıoim, 29 (A.A.) - So-
cial Demokrateıı gazetesine 
Oslodan gelen bir telgrafa gö
re, Almanlar şimal Norveçtc 
bulunan ve Norveç balıkçı ge ı 
misi filosunun üçte ikısini tı~~
kil eden 2 bin kadar balıkçı 
gemisini müsadere etmişlcrdır. 

b
may Yarbaylığa terfi eden su Bazı gemilerden mUretıteb:ı.
aylar: -, tın çıkma.sına: müsaade edilme 
zek! ~ayat, Aziz Ulusan, A. miştir. Son giinlerde bu bölge-

kuvvetleriyl detlı mtlhdre· 
ler yapılmaktadır. 

Uerfin VoorinOO 
Berlın, ::m ( A.A.) - 21 A

ğlı:; tos gece&ıi Kızılord:.ı hAv:ı 
kuvvetleı·iııın - ıılan aırasınd" 
Berf:n, Danzıg ve başka ı:ıehir
lerde vukua. geldıği bıldirıle:ı 
has. rlar pek eh mmiyetsıulir. 
Sovvet uçaklannın tw:ı.rruz et
tikleri 16 yorc cen:wı 29 tahrip 
ve 50 kadar da ~:ungın bombası 
atılmıştır. 

Yakında ça.rpışna başlıya· 
cak ve ta.hınine göre kat'i ola
cakıtır. Bu carpışma tanklar ve 
zırhlı alaylar arasında yapılıı -
cakbr. 

lotruarı, çok kuvvetli istihkfun
lara karsı durmadan lıücum et
mi.~r. Bu hücwıılar esnasında 
birçok dö.,,man karşı hücıunb
n püskürtülınüstür. 

şvylc dcmıştı: edenlere Mehm tç"ğın bund n 
- Şabı;n Gurresi her ne ka tamam 20 yıl oncekı, ' şehamd 

dar 14 agustos cıuna olara__k deb"tnmnı b.., tan sonun kad:ır 
göstcrilmi -.! ~c ranlıştır. l}og_ dikkat v ibretle gözden g~u 
rusu Şabanın ıptidası 13 agus - melcrini tav iye ed cc<; iz, 
tos perşembedir. Azrz yurd nu, çoıut ve ÇO"U-
~er nc?en~. ~asntlıane bıı ğun ı. ooadı ııı kahı ni kor -

sarılı ve ılmı ıddıaya o z..'Ullan m k banis mevzuu olduğu za
hir cevap _:•err:ıemiş, f~at ay_ maıı y·ğ·t Mehru tçil· beşeri he· 
nı zatın dınıkü Mgazetemı7fie ~- sap ve k"taphr , rakam bel<i.
kan ve yanhşlıgın temadi .. ett!· gntlanıı.ı v mantık k idclerm • 
ğiui iddia ey!i\::-n_ ~~sı UPM. gtrçekten sığnuyaı, sığamıyacı 
ne rasnthane muduru ustad Fa_ miıbarek bir varlı ctır. 

~.m Şınık, Sudi Erk, Safi Er de balıkçı gemilerinden bir ço 
~urk, Sennet Gokdeniz Sadık ğu ortadan kaybolmuştu. Bun· 
Özbebe, ' lann Rusyaya kaçan Norveçli-
Güveıte _Yarbaylıktan gtivcr _ ler.i götürdüf;rü sbylenmektedır. 

tc albaylıga terfi eden subay Londra, 29 (A.A.) - Salo-lar: -
T mon adalarında Japonlar mu_ 

A .;~k Ersuna, Osman Aksu, lıarebeye girmiş olan gcmileri-
rı.. alu, Faruk Uyaroğlu. ne geri çekilmek emrini v ımi~ 

te ~U\•:e1 ~inbaşılıktan giiver_ )erdir. 
lar: ar Y ıga terfi eden subay_ Düşman fil unun takvi.ve e-

Cel • ı 1 dilerek Salomon adalarını ge-
E .. n ettin Orlı n. H yrettin ri almağa yeniden teşebbüs at. 

1 
ulgen, Muz.af fer ÜJserıni Sii miş olması ihıtimaI dahilınde ise 

~~YY.a Kutal. Hilmi Eroğlu, 
1

1'"'clı dP bu teşebbüs e..cmasındn Anıc· 
1 

'rynç, Refet Arnam. ı rikan kuvvetlerinin yeni bır 
·t G';lvcrtc l_'.ilzb~ılıktan güver. g<ılibiyet kaznndıkla.rı ~nedi! 

e b nb ılıva teıfi eden subay mektedir. lar: • 
Rah · Fak t Amerikan b hıiye i 

Lfı . mı. Yalım, Enver Gürkan bövle bir galibiyetten batnıt:t 
tf1 Zaım, Riiştü Ünlü mekten çekinmekte ve diişma.rı 
San~yii hnrbiye yarbaylıktan filosunun muhurebeyi keserek 

rnayıı harbiye albaylığa ter - Tula.gi bölgesinden çnkilruı:r\n.i 
ı eden subaylar : bildirmekle iktifa eylemckte-
Melınıet Orusu, Te\rfik İlmen d.iı'. 

. Sanayi b~nbaşılığından sana. -------------
Yı Yarbayhgına terfi eden su baylığa terfi eden subaylar. 
baylar: - Mes'ut llkin, Agflh Cülbay, 

Hüsnü Evrenos. Tabib binbaşılıktan to.btb 
Sanayii .~arbiye yüzbaşıhk _ yarbaylığa terfi eden suba.yl l: 

tan .sanayıı harbiye binba§ılığa Muhittin Beşer. 
terfı ~den subaylar: Levazım binbaşılklan leva _ 
~ıp Ifalabay, Kazım öge1. zım yarbaylığa terfi eden u _ 
Kunya.ger binb ılıktan kim- baylar: 

~~gf~~lbaylığa terfi eden su _ Nuri Aksel. Sadi B -kmruı, 
Saim Çerman 

et Güdül. 
T b"b (Jruıdanna ter.fi lisu,st yarm-a 1 yarb ylıklan tabib al_ 16 sayıınızdn,) 

---~--------------------_:_ ____ ~--~ 
Yen· İr tari 

lan ka 1 
bri - 138t tarafı 1 incide _ 

_ ~ın ~ü~tü''ii dipsiz hata uçuru 
.U! ~kı kıtanın durumunu i

dışı~ı değistirdi. o zam~:ıci 
gerı Avrupa 
f d ' avnntadı:ı.n ve ana 
ıour· anh ~lazlandı ve Türk dev: 
e B a . z yere sarsıldı. 

Av u yuzdcnd.i ki 0 znmnnlci 
den ı:t1Pa!ı, sankı gerçek bir mc 

~Yeti varmış gibi dil UZ:ll: 
maga, çene çalmağn baş! clı. 
Medeniyeti Barbarlardan ı- · 
tardık ! JUlr _ 

Bu~u diyeceklerine şunu de 
melen daha doğru olurdu: 
~~erin get!rmek istedikleri. 

medenıy te ve insanlığa 
engel olduk 

Böyle ol~ydı ve öyle alına 
saydı· ne ·· k"' • ' ... o gun u Türk impa 
rı:tor.lugu sarsılırdı. ne de u • FkU Av.n.ıpa ebedi sefalet cu: 
~un ıçı"" yıkılıp gö<'erdi. 

za.f ~anam~ ? gilnkii lın vadan 
iki .: ~lı .tmparatorlu~"llnıın 

yuz yırnıı sene kan, can 
toprak hare ımasına mal oldu ' 
b" Devıette olsun, ynpıda ol~ Y: t~~~in kilit taşJnrı oynrun~ 

ı gorsı.ın. Artık ondan l1ayır 
gemez ve 
destekl şurasını burasını 
Mukad~rnek fayda vernıez. 
dır. er ol:ın er gee yıkılma_ 

Bu akib ... ~ ı nıQ d . ros ınütar :.: ~ kı Moudo_ 
di. İki yü ekesııe Ineycl na gel_ 
nin · · z ~u kadar yıl birbiri 
di klcınslme, nev'fne uvmıyan" 

re cı· e destek! • 
rotorluk d" 't enen ve iınpa_ 
dan) göçtı.ı ~;!lt~~ 0 <ınmr zın. 

Fakat Türkü n arsası yerinde 

duruyordu ve Tiirk enknzl 
dolu arsasının üzerindeydi • 

Ecdat mirası olan bu arsayı 
temizlemek Ye iistiine yepyeni 
bir bina kurmak l"zımdı. 

Başkalarında o duğu gibi 
Türkte ısnurlama şef, ısmaı·uı _ 
ma devlet yapı ustası yoktur. 
Tarihinin her devrinde ve lıer 
ihtiyaç görüldüğii zama.n o, 
milletin kendi benliğinden yıl_ 
dız. gibi doğuverir. 

Taun ve tarih Türke: dedi ki: 
- Sana yepyeni ve bambaş_ 

ka bir devlet mukadd r kıldım, 
Şefini ortaya çıkar d:ı işe b:ış. 
la. 

Ve millet, şefini, Samsun kı. 
yısında.n bckliycn arsasına çı_ 
kardı. 

Çifte h:ıönü de iş b adı. 
Sa.karyada arsayı temizledi, 26 
Ağustosta temel attı. ve 30 A. 
ğustosta çatısını örttü. 

Bll binanın stili, Tiirke m h_ 
sus olan (Altıok) stilidir, tnk:. 
lit kabul ebnez. Bu binanın ka_ 
pısı 30 Ağustosta yeni bir tari. I 
he nQıldı. Atatürk ruhlarımızda 
yaşıyor. İnönü başlarımızda ve 
kalblerimizde yaşıyor. Çnkm=ı.Jc 
ve Çakmağln bütlin ömrü bo .. ı 
yunca içinden, özUnden tnn dı_ 
ğı Cümhuriyet ordusu yaıµyor . 
1v1'urat dağlarının Dumlu'da yn_ 
tan ve bayrn.2-ını dik tutan ad_ 
sız Mehmetli ya. ıyor. 30 Ağus_ 
tos budur. 

B!ı.cıı cğilmiyerı 'l\irkün dim _ 
dik başı, yalnı~ 30 Ağustosun 
tnrihi ve mana!:!ı önünde hüt'_I 
m tle eiilir. 

Bl; iiıı. ( .A ) - İngiliz 
bomba. tayyarelori dün gece <:e· 
mtbi ve şımali garbı Al:rnanv..ıd0 
bazı şclıirl>'n bo.:rnbalamJJ lnrdır 
Bilhassa. m kün mahallerde bi
nala.ı· hasara uğramış ve ynngın 
lru· çıkmıştır. 32 ~<mıan tay5n· 
rest düşüriilnıüştür 

Bertin. 29 (AA.) - Alma•ı 
orduları b kumandanlığırun 
tebl4,'l: 

Kafkasyı:ı.da.. Alman v ıuüt
tcfik kıtnlnrı lbırço iml rde 
"'düetle miıdafaa edilen dıişuu:n 
mevzllonni zorlnznıalar ,.c dnl!
da, dağınık urururl n ınıha ct
mışlerdir. 

Lenıugırad kesınunde Alınnn 

Cephenin gerilerinde A,lruım 
lıava kuvvetlerinin dem;ryolla
rına karşı gece gündil7. ynptık
lan hücumlar neticesinde Rus
lar bır kere daha büyük kayıp 
lara uğrnmLstır. 

Kabuga'nın cenup b:ıtısmda 
düşman, hava himayesinde bii
yiik zırhlı birlikleriyilc hücu
ma kalkmıştır. Alman hava te
Bckküllerimiz tarafından çetin 
muharebelerden sonra püskür
tülmüştür. Ruslar, mevzilerimi
zi yurdıklan her yerde kanlı 
kayıplar verdirtterek geri sU
riılmüştür. 

Hadoga gölü civannd3. dii3-
mnnuı yeni b;.r yarma teşebbü
sü durdurulmustur. 

3 ğu tosta ö ç c 
lan m şeref p yı 

-
- Baş tar fı 1 nc•dı: - Yırtık kanadının uçnrlığına 

H btnnbul üzerlerind karş imanı olan Afyon şehiUel"i, 
çıkarak ohlnılü, "rimli bir h çatlak pervanesinin döncrliği_ 
va muharebesini tek b ına kn ne güvenen cephe kahraman. 
bul eden ve arnn 1''a.zılm ları, tüfeksiz tayyaresile hava 
kalır mruılığı, düşmanlarımı. muharebesinin zaferini benim. 
ve fedakar dostlarımız için semiş havacı ağabeylerimizin 
Tilrk tuyyarecıliğıni mihenge vu menkıbeleri birer hayal mah_ 
racak birer Ve6ile olnu tu. sulü değil, özlü bir hakikatin 

Tabariye meraıyt: ıuı d i_ tekrarıdır. 
tnnlaştırarak ıt ark da§ınm 
-ebnrmını büttint('yen 0 çetin Aramızda yaşıyanları bu. 
yürekli Salirnm Kahire üzcrle. lmıan o geçmiş günle. 
rinden süzülerek geçişi ve ci. rin vak'a.laıına bir çok isim kıı 
han havacılığı önündeki guruı n n.~tırmaktan çekin işimin tclt 
hak kazanmış mevkii Tilrkün sebebi \'ardır. Tilı·l.:ün tetxı..~m. 
gök çocuklı:ı.nna verdiği kıyme_ Bu tevazu; sadece gök çocu_ 
ti gcrçekl stiron bir vııkıadıı. ğwıwı: değil, biıtün Tüık knh -ı 

lZtildfıl sava.§ının 30 Ağustcs rnmıınlığının takdire d~en ":ns. 
gok çocukları; Fethiden aldık. fıdır. Yalnız şu var kı; yilk_ 
lan feragnt deısile F'azılın öı. seklerin malı olan, göklerden 
neği ola.ca.k bir bırlik kurmuş__ luzını ve inancını alan bu ne_ 
tular. Malzemesi dar, uçucuau şe kaynağı hava gençlcrini:ı 
sayılı oi o lot mevcudiy tten toprnk tevazuıma bürünmü.~ 
alın n comert hasılanın hay) bir toy delikanlı utangaçlıkları 
mm olanlar ve takdir eden b\L va.rdlr. Ve n büyük bir hnslct_ 
yüklerimızin bir çoğu bugün tir ki, o kahramanlar bu fera. 
aramızda ya.şamutadırla.r.. gatlcriyle başbaşn ynşamaktan 

Ebedi Şef Atatürk: z vk alır ve onu ideal bilirler .. 
"Bu zaferde tayyar cilcrlıni_ • Fakat hatırfatma.k da. isterim 

zin büyiik hizmeti gör ü!nıii§_ ki; toprn.k a..runı verdiği~z o 
tiir,, hayat kaynagı Boz renklı be. 
İltifatlariyle hav11 çocuklan _ reket ayaklarımız altınn uysal 

nın emek ve yorgıınluklanna bir ~ahkfü:niyetle serildiği hal. 1 
karm en bliyük mükılfatı bağış_

1
ı de ona de,,Urrıek i~in bel ver. 

lamışlar ve 26 Ağustos günü, mclr. ona ermek için baş eğmek 
ordunun ilk çıkan terfı listesin. zorunda.yız .. 
de tayyarecilerin adı geçm!~ En mutlu bir .şerefe ererek 
tir. 1 asalet meydanlarında can ve . 

Bir haftanın şenliğine hak ren ağabeylerimizi, bil se\iıı~lı 
ka.zouıan ve bü''iik zafer güniin günümüzd rahmet ve saygı ile 
den şeref payı alan ha' a çocuk_ anarız. 
lannın fcr~t ve kahraman. Onların ien:ret ettikleri fera. 
lıkı.arıdır ki, anlam. b1raz da gat yolunda. viirü~·cnleriıı7 da

1 övünme vc . .Jlesini vermekte. ha şerefli bır tarıhe sah P o 
<lir. nıala.rım da ca.udan dileriZ;. 

Tilrkiin havll.C'ılık tarilıınde :A1i.f Ah ıikn] 
Feth.ıler, Sıılimlcr ve Fazrlla_ ---------------: 
rın mira MI.arı o kadaı· bol Ö .L Ü l\ 

Kırkbrel" n cmleket h 
tııbib \·c d lıiliye m ' 

tin dün telefonla müracaat e 
de.rek bu idd'avı neşretliğimi:r_ 
den dolayı b zi ~bir hayli tevbih 
ve tekdir eyledi ve: 

- Biliyoı'Stınuz. ki, dedı, bu 
hak rasathaneye kanunun b..1.b. 

a a ur :JJun 
şetmiş olduğu bir haktır. Ni . - B;ıı; tarar 1 ıncldc -

çin bana sormadan bu mesele. ba:Yrnnuıuıza erışmek , büyük 

beyannameai 
yi ortaya attınız? bahtıyarlıgımızdır. 

- Am n efendim, 12 ağu İnsanların, şuurunu kaybet_ 
tos tarihli nüshamızda iddia mış ~rıgınlar hnlınde bırbir1erı 
sahibi hüviyeti ile, ad1 ve s~_ nin üstüne saIJır:naları. bu yı 
niyle yazdığı bir mektupta bu son hızına varmıştır. Turk mıl 
meseleyi apaçık olarak ortaya leti v tanını kötü ihtinu;lard.ı'l 
atmı~tı. Bu iddi ya rası thaoe ve kararsızlıkl ra dtiş!llck ctı 
ee müsbet veya menfi bir er. büyuk lıır u lıkla koı umasıuı 
vap verilmeğe lüzum gfü filme. bilen sayılı m"Uetl~rden birıd . r. 
di. Bu vaziyet karsısında ta Haklarına V" refine dokuuu 
rafımızdan ya'J}ılacak bir rn!L ınadıkçn, Tütkiyeıun ıyilik, t'\ 
racanttan ziv de rnsnthanenin zilcl, füuran ve düzen yunı.sı ., 
iddia sslııbın1 ve dolayı ıyı tH. ıaraK ıtaıa .... - .. :oı.. ıırtık hı 
zi tenvır etmesi ica.µ etmez miy.

1 

kimsenin tereddlıuü yoK .. 
di? Milli Sefinın kulıcJı id.ırt".ı>t 

_ Böyle de olsa yazmanıa. ve flmtli kan ~·::m altPı h 
nız icap ederdi. Siz hatn~'l a. i. yeryüzünün m d"'t ycl ve tek·,_ 
liJeri yazıyor musunuz? H tn. mi.il un ·uru 0 1an ınılletinı ~ 
yı ndlllcrden bahsi kanun ir:e harp afetinin yıkıcılığını. "il 

yasak etmemiş midir? zor şartlar içındı- cırpın:ıralr 
- Bir hatayı adli ile. Şnb ~ kazandığı 30 Ağu. .t..os ~ tnlPrl 

ayı baılhıngıcının perşembe nu ilı ... to iyi cavradıl?.1 i<: n, bu 
yoksa. cuma mı olmas_ı lazım gün ı tırap ı ·ind"' bulunan in _ 
geldiğini tesbit eden bır hesap sanlıgın bır an evvel a~ imlı ~ 
yanlışlığı aı-a.smda fark vardır kavu ma.sım yürekten ist mek 
değıl mi Ü!':tad? t ~ıı. 

_ Siz bu adamın kım oldu. Thinci dünya harbinin gf"' 'l 

ğunu biliyor musunuz.? . mini takip ed ık •n, hav::ı.111 
_ Evet efendim, sizin tedr ı:ı km·• etli olmanın, millet - n 

rahlenizde yetişmiş eski tilmiz- hayatın ki derın tesirleri ''t" 
Ierden biı isiymiş. • pimizin dikkat·n C'arpıvor. Kt 

_Biz bu zntn ilmi bir hey' tal. ·, enginl~r asnralt. ku .. •lt 
et karşısında izahat verdik .. 1 lıktnn çaUamı~ topraklara me-n 

_ Bizim istihbarntınnza gö_ ya(,rmur g-ibi, S1kt$lllll5 ordul"\. 
re ilmi h y'et knrşıs:ında bu z:.ı- ıın imdadına koşabilen r<ılt 
ta hata. ettiği isbat edilınemı.q, "ocak., tır. 
bilfi.kis şayet bir hatn varsa bu. 30 Ağuı;to.~la. "Ha\"lCthk ha.f 
nu işaa cyJediğiııden dolayı ta ı., u:ı girerken bu yıl da 
kendısi tel~dır edilmiş. Naı:-ıl g· ~rde g ektiiti kadar kııv 
ki, şimdi de bizi tenvir etmi. veUi olup olmn.dığımızı d "ITTl_ 
yorsunuz, te\l'bıh buyW'Uyorsu. ne ek ve Tiirk Ha ra Kununu. 
nuz. na na.ati yardund::ı buluna.bile _ 

- Efendim, ben size ınsaC oe?imizi n.ra.<jtu·aca.thz. 
hanenin kanuni bir hııkkındanı Türk Ha1·ı:ı. Kurumu, milli 
balıscdiyorum. k:ıynaklarım:za davnn:ın bır 

- MUrüvvet buyurun, milte havacılık endii&tri inin tcmcl!P. 
madiyc.n ba.hseylediğiniz bu ri atılm sı yolunda blitün f!.t \'. 

hak rasathaneye lfiyuhtilik gi_ retlerini kullanmaktadır. Tül'k 
bi Tanrıdan başka. hiç bir fR. Hıı.va Kurumunun kanmlanr.. 
niye henüz nasip olmamış bir da, gfklerimi ·u k.ıhr:ı.manlnn 
kudsiyct bn.hşedemez ya. Rn / nı yet"ıııtiren havncı bir n" ;il 
sathancnin de küçük bir hesap üremektedir. B"'firı bu çalış 
hatasına düşm~ıı o!mast ııed 'n mnlnr ancak n ·m yardım :V_ın 
gayı i mümkün ol:>Un ve böyle hız 'e kuvvet almaktadır. Ge 
bir hatıının sadır olduğuna. da c>en yılın dört milyonu aş.ı.n ve 
ir yapılan ilmi bir ihbar ve ı_ rimi karşısında. aziz milletimi 
leriy sürülen hesaplara daya. ze kurumun ş1ikrı:ı.nlnrını su 
nan bir iddia karşısında bir gn naı ••aavncıhk Haftamızda, 
zctenin vazifesi niçin sadecıc da vatanda !arın taze bir coş 
susmak olsun?. Lütfen bızi kumul.la göklerimiz ic;n yardı 
tekdir, sabık. tilınfainizi te1.." nrn. ko acakl rına inauıvor VE 
hıl buyurmayın da snd~ce mr. yüce bayramın mutlu olmasını 
seleyi tenvir ediniz. diliyorum. 

Üstnd Fatin, sabık tilmiti_ Tıir1.., Jlaua l\.u.1ıuınıı 1.ıaşkanı 
ne \'e bu tilmjzin ilerivc Er::urum ıDI b'ttS'lı 
siirmüs olduğu iddiaya slituı1• Şi'hii. KoÇ<tk 
larımt7.dıı yer vermiş olduğumuz ===========~ 
için bize fazla sinirlcnmi11 ol_ 
malı kı mfu,bct bir bilgiye dn_ 
ynnan bir heso.p ynnlıru iddia _ 
smm tcvbihle ve tekdirle dü_ 
zeltill'mıycceJi ve riyazi bir 
hata iddianın a.ksi yine ancak 
ıiynzf bir surette isbat edile. 
bilcc~i hakkmdnki sözl~rimtzc 

mi~nin iddiası bir istiflıarn 
şeklinde ortada durmakttıdır: a} ı birer <hsitan yaz. enklar. 

dır kı, h psinc birden dikil cck 
te.lc fili denin temeline kon c;..kl 
bir meçhul tnyyarecirun kc. 
nıilrl ~ri bu h ybete azam t vcl 
lrudsiyct '\'~~ektir. 

Çüakü; i...+"k ·ı savnı:qnda 
çarpı n isim ,. 1 u. cruı ,. '1 

gök çocuğu yoktu. ~~wn :ıu b.r 
inan. kan döken bır b .. .' :n' · \ 
~. 

ehemMivpt ve•.,..,~ıon · 

Ş!ıbanın iptidası peı şernbc mi. 
dir, yot.:an cuma mıdır ve biı 
önümili.dcki R:ı.mazmıı ve Bay_ 
ı nmı bir gün rotarla ını idrak 
edece fu: ve nihnyet ras:ıthane 
nin mi hesabı doğrudur, yoksa 
tilmizin kıimi? 

- Pı>ld ... f r!irn. a·v ek te Fena kav ntimizce halli ikt'i 
za eden ~ıl m ~"' ne s..ı.~e<'; 

ti'- budtıt' 
lef~· ,, ., ... 'lı 

, . 
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SAYIN HALKIMIZA 

ÖROKALI Kömür ahm ve satımmda rastladıümız 
zorlukları haber veriniz. 

Maliye Vekaletinde 
Maliye Meslek Mektlebine 

talebe al 

Diyip !Mı kesti. Aradan bir 
A:i dakika geçmi~. Y akacıkh 
Hasan, hasmııu tekten kapa
rak ustaca bastırdı. Molla, al
ta düşmüştü. Fakat Molla, Ya
Jtacıklıya metelik vermiyor. 
ÇünkU Mollanın altçılığt iyi idi. 
Yakacıklı Hasan, Mollann üze
rinde didişti durdu. Oyundan o
yuna geçti. Yörük Ali, Yakacık
hyı seyrediyordu. İkide birde 
gülüyor ve, söyleniyordu: 

- Sen, Mollayı öyle yenemez
• ? 

lll.n • 
Bahası sordu: 
- Ne gibi, Yörük Ali? .. 
- Mollanın duruşunu gör-

mh.} or musun? Çok usta herif!. 
Y a.k, c klı onu alttan kolay yc
nernez ... Bo ıboşuna güreş uza
yor ... 

Derneğe kalmadı. Yakacıklı 
Hasan, sarmada iken birdenbi
re yana dil tü. Ve, tam manasi
le aÇJldı. Yani yenilmL5ti. Molla, 
lıasının glizel bir yan sarma 
kıl ığı atnuştı. Yakacıkh Ha
san, boş bulunduğundan açık 
duşmü tü. Molla, hemen doğrul
du \ c, dizlendi. Y:ıl:acıklı ye
n lanemiş g hi güre.'je devam edi
yordu. Molla, gülerek bağırdı: 

- Oldu be! Yenildin! .. 
O \ aktc kadar Cazgır da ye

ti m tı. Drrhal Yakacıklı Ha
sa ın gôğ üne d yandı ve: 

Yenıldin! Bırak güreşi! .. 
Yakacıklı Hasan, mızıkçılık 

etmek istedi. Fakat sökti!remı
yrc<'ğini anlayınca bıraktı . En 
n hayet Yııkacıkh kiiçük Ye, hc
Jırsiz bir kılçık oyunu) la mn.Ç:
lfıp olup gitmıstı. Molla da ya
ka mı kurtarmıştı. 

Aıtıl, başaltı güreşınin kim
ler arasında ayırdolacağı belli 
olmuştu. Ve, zatPn bu, aşa~ı 
yukarı bellıydi. :F'akat Y kn< ık
lı H an ~bi, Ka bur Osm ıı 
gıbi pehl'vanl r ortada o1dukça 
bırcok kışılerin hi.ıkümlc:ri te
reddütle obyordu. Ortada :Mol
la ile, Yörük Ali kalmı~lı. Bun
Jann ded kodu u oluyordu. Ba~ 
altının n lı b r gün sonra ola
c.1.ktı. Bütün gece Molla ile Yö
rük Alı ded kodusu olup gitmiş
ti. Bazıları Mollanın Yörüğii or
tadan çıkaramıyacağını, bazıla
rı da Yörligun Mollayı ortndan 
~ıka.r ınıy cagıru iddıa edip du
ruyordu. Hatta Yöri.ık Alinin 
baba ı bıle mütereddit va.zıy"t
teytli Oglunoan emın olmakla 
beraber Molladnn kcırkuvordu. 
Hatta b!rkaç defa. Caunrla c;öv-
1"' .,, .... - . 

- Usta, nasıl görüyorsun ya
nnki güreşi! .. 

Cazgır, şöyle demiştı: 
Vallah belli olmaz! •. Mol

la da pehl'vcı.n herif ı .. 
- Ben de çok düşüniiyor ve, 

fizüluyonım. 
Yörük Aliye gelince o, sakın

dı. Hiç Mollayı dü. iindii~U vok
tu. O, sah h oluncn mr·ydana çı
kıp hasm1 ı tutacaktı. Y•iı tik 
Al . butun gece bolca uyudu 
~ b hl • n kalktı. Keyı+°;ı) di. 
Gur 1 oğl~<'n . onra hn<;hva
czk ı Nıh et güre.·ler bsı!iloclı. 
J • u • ı l r cabuk çabuk bı
l y rdu. Y. nız büyiık ortn hu
rc t za ı Sıı a ba !tına g<' ı. 
Cnz~, o Y• çıkaıak bn,.)ıdı: 

- B ltına güreı C<" klcr 

- Yörük, Molla deyip ge4]
me ! .. Gördün ya ne yaptı? Bu
na Kadırgalı Meşhur Mehm"t 
molla derler. Ve şimdiye kadar 
güreştiğin pehbvanlara benze
mez. Koru kendini! .. 

Nihayet pehli'\"ai1lar, meyda
na uğradılar. Peşrevlerini yap
tılar. Tutuştular. Yörük Ali, Ç<•k 
canlı bir peşrev yapmıştL Mol
la. da keyifliydi. Fakat binlerce 
kişi heyecu.n içinde sessiz ve ne
fessiz bekleşiyordu. Güreş ~ok 
meraklı olacaktı. Molla da, Yö
rük Ali de mühim adamdı. iki
si de metindi. Sonra Yörük Ali 
nin basa.ltı pehlivanhğı yeni' ol
duğu için ne olacağını herkes 
meral. ed yoıdu. Ve, birbirleri· 
ne: 

- Acaba ne olacak? .. 
- Yörük Ali, güreşi çıkara -

bilecek mi? .. 
- Molla, çok keskin hrrif ! .. 
- Yak.acıklı Kel Hasana bak 

neler yaptı? .. 
Diyorlardı. Çalığın yüreği de 

atıyordu. İkide birde Cazgıra· 
- Usta' Ne ol:ıcak be? .. 
- Sabırlı ol! .. 
- Vallahi yüreğim atıyol'. 

Ah, Yörük ne yap cak acaba? 
- Dur bakalım .. Biraz sabır

lı ol! .. Şöyle birkaç dakika tu
tuşsunlar ... 

- Ah, Yörük! .. 
Dedı ve sustu. Dili cla.mağı 

kur ımuştu. Ne diyeceğini bil-
miyordu. Cazgır, elini şakağına 

Tozlu, ıslak ve eksik kömür almayınız. Kömür 
fiatı muayyendir. Fazla para vermeyiniz. Sarih 
adres ve müsbet vakıalı ıikayetleriniz derhal takib 
edilir. 

Bu hareketiniz kendi menfaatiniz icabı 
olduğu kadar, vatan borcudur. 

Müracaat yeri: (Ankara ve lstanbulda) 

Türkiye Kömür Satu; ve Te11zi Müess~sesi 

SÜMER UAl\lK 

Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 
l - Muesse cmızın Del'i ve Kundura F.ıbı ık lnrın:ı daunJ 

İŞÇİ ALINACAKTIR 
2 - Vorilccck ÜC.'Tct ışçirı.n k:ıbıliyet ve kudretine gore guıııle 120 

kuru~an başlnr, bu ucrııttcn b ... Jrn fevkal!iclt: 7.<ırn:mlom malı ıs % 25 

ödenecek, ayrıca (•gle yemegi ve İ1J dlııM~ verıh•t"Ckt.i.r. 

Arzu edenlerin 24 Agust°' P:!zartcsı gun!ındcn 8 :ı-:yUH Salı gunııne 

kadar her gün ve 10 Ey!Qlden 19 Eyh'.ılc kadar S:ılı ve Ç.ırşambn gun

leri Çarşıkapıda t tanbul Ayakk:ıbıubr KoopenıUfı merkczind Fnbrı-

k:ımız mumessili Sınoplu Mehmet'(! mur. c.ıat ctmelerJ Jl.ın olunur. 

Başvekil 
Sivas'ta 

- Baı tıırııfı 1 ınclde -

bır Türk eseri ol:ın okulda bır 
müddet kalmışlar ve öğretmen
lerle ayn ayrı konuşmuşlard!r 

Maliye meslek mektebine al nacak talebenin .eecllm 
bir defn dnha yazılı Ye sözlU müsabaka açılmı~r. Mil 
mek için 17-25 ynşmda olmak, en a:ıağı orta mektep 
bulunmak, askerlik çağında olanlar için askerliğini yapmış 
beplerle alakasını kesmiş olmak şarttır. 'Tecilliler alınmaz 
s:ıbaka imtlhnnları Ankaraclıı Maliye Meslek Mektebi 
Seyhan, İzmir, Sıvns, Samsun, Bursa,, Amasya, Zongulda 
du, Erzincan, Bilecik, Çankır1, Kırsclıir, Çanakkale, Te'ki 
eli, Bolu defterdarlıkl:ıunda 10 Eylül 942 tarihinde yapılac 

Talip olanl:ınn imtihan günUne kadıır Ankarndn M 
Mektebine ve viJ.iyetlcrde ısimlerl 5ayılan defterdarlıklıı 
rı lazımdır. Ankanda icrası karıırıasbT'ılan sôzlu imtihan 
942 den 25 Eylül 942 ye alınmıştır. 

Mektebin taı.il müddeti iki yıldir. Talebe mek1cpte 
inselerlne mukabil orta mektep mezunl:ırına ayda kesınt 
mczunlanruı 45 lira verilir. Mektebi muvaflakıyeUe bi~ 

mektep mezunları 20 lira, lise mczunlam 25 lira maaşlı m 
yın olunurlar. "t. (1 

Göz Tabibi l 
DR. NAZMİ AZ1Z S14;LCE .. ~ 

Haseki llastalıaııesi Göz Müteh8881sı 
Her gün saat l 4 den 18 e kadar Bevazıtta 

~mwy durağı karşısında 99 numaralı· muayen 
hastalanın kabul ede-r. 

listanbul De/lerdarlığınd 
Dosya No. c~nsl 

52186/48 Topk:'ıpıda eskı Bcym:ıtn

gn yeni Fatma ultan ma
hallesınm eski Mekt p, 
Ymli 1''c<lni okngıııda e -
ki 12 yt>nı 16 No. Ju 71 
metre murabbaı ars.ının 

Muhıımme.> 

Bedel 

tamamı. IOQ 
K.3/4 Ortaköyde Mecıdıyc ınn-

hallcsıııde Dere okagm • 

koymuş meydana bakıyordu. iiill ............................................................ .;: 
Çalığa da göz işareti ederek or.u 

Başvekilımiz bundan sonra 
buyük, güzel ve çok faydalı bir 
eser olan devlet dcmiryollarının 
cer atölyelerini gezmişler ve iş 

başında büyük bır ne.~e ıçinde 
çalışır buldukları miıhend's ve 
işçılcrc hitap ederek büyük iş
lerın böyle büyük kuvvet ve ne
§( ıle basarılabıleceğıni t"5yle· 
mışler, gocdU:·Jcri gayret ve in
tizamdan dolayı :.1cmnunluk!a

da l8!l No. lu liı,: msa. 150 
81/8856 YedJkulede imrahor Uyn; 

bey mahnllcslnde eski I<u 
yulu, yeni Tatlı Koya k 
sokağında esk 16, yeni 20 
No lu l 05 metre mur b-

aa meydana teveıh etti. 

Cüreşin ilk anlannda iki us
ta pehlivan birb'rlerine delice 
h. mlclcr yapmadılar. l.kisi de 
sa.ğd n soldan bırbırlerini yok
luyorlardı. Hafıf açılmakla ve 
çırpınmakJa tekrar birbirlerine 
giriyorlar. Ve, yoklamalarına 
devam ed'yorla.dı. Molla, YörU
ğiin sol, ktan da bir güreşçi ol
duğum gormü tü. Böyle bir gi~
re çinin ne d receye kadar teh
likeli olduğunu bıliyordu. Bu 
sebeple pek ziyade korktuı'.;u 
güreş denk düşürcıniyeceğim 
kaygusu idi. 1k pehl'van tam 
on dakika kadar b"rbirlerine sı
kı h mle yapWar. Hep haf:f 
yoklamalarla, bazan da sert, fa
kat kısa hamlelerle vakit geçir
diler. Her iki pehlivanın ela eok 
~.1 •• ıı, ı~ ..... hı l.lb ı;uı.., 

tuttuğu görülüyordu. Bu, on da 
kikalık güreş denemeleri on bin
lerce halkın dilinl, damağını, 
boğazını kurutmuştu. Hiç kim
sede ses yoktu. Heı kes göz ke
silmiş, iki pehliYarun en ufak 
h rekatına vaı-ıncaya kadar tıı.
kıpçı hale gelın.işti. Güreşin o
nuncu da.kiknsınaan sonra biı 
denbıre ortalık allak bullak ol
du. O, snk.in ve, temkini güre
şen çift birdenb're alevlendı, 
p rladı. Molla, Yörük Aliyi çap· 
ra.za lophya.rak nmansız bir su
rette sürdü. Öyle ac ve zehir 
gıbı bır sürüş 'tl ki, ıç:ı den ç k
ınanın ihtimalı yoktu. On bin
lerce halk b\ı deııbire cofjtu. B'r-

ıını bildırmı terdir. 

lsta,,bul De/terdarlığından 
Muhammen 

bnı ars.'lnın tnmnmı. \:ı~ 

52153/579 lleyo.,lunda Füruz., a mn 
hnllesinde TUrkgUcti •c
knğında 30 p. !ta, 499 n
d• , 24 parsel cskı e yeni 
33--3., kopı No. lu ve 75, 
75 metro murabbaı ar n-

Doaya No. Nev'i Bedel 1mnina't 

Buradan ayrılan Başvekilimiz 
&~ uk CS('rJer.ınden Şıfaiye med 
:resesıyle Gök medreseyi ve 
mutcskıben de öğretmen ve sa
nat okullanru ve halı dokuma e
vııM g<~z< ıkten sonra askeri kış-

nı 11 tan:ı:ımJ, l2n0 

fH217-111'/260 

79/72.98 

55100/1580 

51217-lll4/ll2 

52301/2720 

132/2459 

51217-1114/108 

52301/2625 

Mccıdıyekoyuode Bnlrnumcu <;ılUl

fı arazısmden 12 part. 81 ad:. 2 
pnrscl No. lu 7720 metre nıuınbunı 
aı :ı. 

Y nlkoydc M. lakof solrngmdn 
16-18 yeni 21 sayılı arsanın 

lıı eSI. 

2702 
ıu 

1/2 

Fatıhte cskı A\C bf'Y Ytn Atık 
Mu tnr ,. • .,cı m ah ıllet;ırıııı :K.11 ılı Ilı 

turbc sokajpnda e kı 13 yen1 29 No. 
Jıı 52,36 met e murcıbb:ı , r • 
Mccıdıyekoyunde 10 p.ıfta 57 ncln, 
61 parsel No. lu J GG3 metre nılll ablı. ı 
ara. 

K, dıkoyunda O m. n:ıg, m.ıh ıllcsınln 

H rcıba ı o • ğında l2 pafta, 10 
ada, 62 p. r <'1 c ı 16, yeru 2C. .I« pı 
s. yılı 148 met e mım.ıbba nı , . 
F.yüpte H cı Hu rav m. hnU~ ı ıf.! 

Çcsrnc sok. ğ ncla en e k 2 eskı 4, 

42 

498,90 

250 

) nı 2--4 No lu maa bostm kulube 1800 

l\ ecidıyckoyunde 9 p.ıfta, 61 :ıd::ı, l 
P r el No. lu 1237 metre mur.ıl>bnı 

321,62 

203 

la lle hastahaneyı göı mti Jer
dıı. 

.Askeri ln:şlayı zıya.reti esnrı
sında muhtrlif birhkler tarafın-

4 j dan s lamlanan Başvekile kaı a
vana numunesi sunulmuş ve çok 
l~~tlı buldukları a~·ker yeme 
gını yıyerek komutan ve erata 
hitaben ' Kardeşlık türlü türJii 
olur, ben karavananızı yemek!<> 

3 

51029/007 HaCJ O m:ın bil) rı c v:ı
nnıJa (krokisi mucıbıncrj 

ıki parçada (283900) met
re ınuralıbaı arazıden at<' 
1u ı un irnnl ne el (' .. ı h 
topr k :ılınma işinin uç c 

ne uddctlc i~arı ( ·n - ~ nC'lıg, 

M kııa ı pe:;'ıı) HOO 

yazılı g ~Ti men ullr.r 7.0.942 pnza tc i 
lfildLlı lıigunde ıniıtı e kıl 1 on yonda ayı ı 
k ve kıray:ı verilec kt r. 1 tcklılcrın nuru 

clnnları ve t ınin~ t makhuzlnrilc b•rlıkt 1h.ıle saotındc 

fazla iuıh. t n M lU Emlal. Müdilrlıı, ınc murnc tl, ı. 

38 bugiınden itıb3.l'en karavann 
kardeHi de oldum" demışlerdir. ' 

Eratın ı:,riııle)en "Sağol" RCS· ,•••••===•••••••••••••••ı 
lerı ıarasında ga.rnızondan ayrı- T •• k• ş k f b • k 

l9 

135 

25 

lan Bru,:ıvekılimız askeri basta- Ur ıye e er a rJ 
hruıeye gıdcrck hastalan ziyn- A Ş k d 
ret VC hatırlarını Sormuşlar \:C nonim iı• etin 
hastahane hekimleri ıJe gen Ü"e
rck memnurıluklarıru bildirmiş· 
lerdır. 

Sant 20,30 da Sivas C.I:l.P. 
Re sı tarafmdan Halkevinde 8l' 
reflermc verılen ziya.fottc bu
lunmuşlardır. 

. Fabriknlanmız bu senekı f naliyetlerine Eylitl 
rmden İstanbulda ve fabrikah ı muzda yeniden kris 
müracaatların kabultine 31 Ağustos pazartesi 
baren bru,:ılanacaktır. Gere,k küp gerek kridtal tı:ı.I 
bedellerın fabrikalarımıza vcy· tStanbul büromu 
tediyesinden veya havalenin 'ı'rudunda.ıı sonra i 
cakt.ır 

t:=:~!o~~y~:!m~!i ~~~~ 5121
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Yorük Ali, hasmını gırtlakla 71/10555 ~ 30 Ağustos 1942 EYrakteılkı Yen ı· Ko 1 eı· 

187,50 15 

yıp durduramıyacağını, üstte l 
<:anrnzı buda.ynmıyac::ıi:'lnı anla- 43 10 ı.ı 8.30 Prcıgram. 19,J.J Mu1.ık · og-
yınc m hur m nevı asını t t- Yuk rıdn 8 32 Muzık (111.) rerıdı n tlk - Ortn - I.lse 
bike koyuldu. Moll ıyt yanba a 8.40 H::ıbcrler. mar.ı. r Heryun saat 10 • 18 aruında talebe knydeder. 

Tak imde Sıra en ıl 

da getıremıycceğ ni se:-.ınu,~ı. 9.30 Marşlar ıo.so AJ:ıns hııbl'r Husu iyctlerı: Yabancı dıller öğretim ne ehemmıyct 
Molla, Yörüğün ) baş tarafı- (pl.) c ". ınin sıhhat ve lıızib tile yakınd .. n altıkadar olm k 
nı da kapamıştı. Fevkalade zel i 12.30 Pı ııJıranı. 19,45 Sc>ı lıcst on kayıtım ını Agustos sonuna kadnr ycnilemelıdir. Tel 

ve, usta olan Molla, Yôrirln --------------------------- 12.3S Karışık pıo- d kıka. 
yapabileceği oyunl l1 arkad~·- lstanbul Deniz J(omutanlığından gr:ını. 19.55 Halk turku. l'I·--------------·· 
l nnd ..... n birer birer öğrcnm'ştı 12.45 Ajans ho- lcri. Ü I Ü I 
Sonra Yörüğün ne bi~im güt H Yası 32 den fazln olınmn. bcrlcri. 20,15 Koııusrna. T RK YE C MHUR YE 
tuttugunu da scyretmı ti. lB oo Mıu.ik zey- , 20.40 Mıızık: • 

Yörük Ali, Hasmının he: l • bek oyun- (pl,) Z J R AA T BANK 
rafını kenetliyerck k pa~lıi;'1 u lrırJ. 21 00 (E\in sıı:ıtı) 
ve, aÇJk yer verm€'d ğini sezır- rı. 14.30 Muzık r-ıcl- 21.15 Halk t..ır-

--~----~·--~~-------~~~~~----~-----~~ ------ 1 ce en tchlik lı ve mc bur O) ·ı- yo a on or kiılen. 
nuna doğru yol aldı. Ya, bu oy · ı- Karla/ JJJalmüdiirlügoJünden kcstıa • 21.50 t:ınl>ul ut 
mı ıle çö:ruli.n, tehlıkeye girerek 18 oo Progrnm yarı ı, rmın 

h K rt 1 ka ı hilkllm..:t rıJ. rmın lkmalı ve t n ırı 18 03 R d d m ğlfıp olacaktı vey. ut Molla- :ı yo ns nctıcclcn. 
~ı ılk e'dc mağJfıp edecekti. E- 7'll4 l 15 ku u bed l muk. b lınde yaptıı lması tC'k:ırrur etn ış ol- orkcstıacı, . 2.:.? 00 Muzlk (pl.) 
g ·ı maglfıp edem zse hi<' olmaz- tarıhınc mus: dıf P· r- 18.4" Oyun havg. 22 30 AJans ha-
sa altına alıp üstiinf çıknr.al •. nılinoka aya çılcnrıldııu lnn. l>arlcri .. 
Bu suretle hasmı n heın ç ı - <9389) 19 00 Konuşma • 22,50 Kapanış. 
rnzını sökmüs ol, ktı, hı>m r 
oltma alacaktı. Blı da bü\ i.ık b'r 
muvaffakıyet sa:} ılınlı. · 

~ . • ' . . . = .. ·"" ' " . ' :~ .; • : - ·.:. '\.~ ' 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100.000.000 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ye icari her türlü banka muamel 
Para biriktirenlere 28.ıbOO lira ıkrami_ e 

Ziraat Bankasıoda kumbaralı •e kumbaraınz ıa 
en a7. 50 lira:ıı bulunanlara senede 4 dcla çekilecek k 
plAna göre ıkramiye d ıtılacaktıı·. 

4 ac1ec1 1.eoo LINlıac 4..GOO Un 1100 .., • 
4• - ...... ,., ••• 

4• - • t.111• -··. ... • tlO ...... 

D 1 K KAT: Hesap1arındaki pa alar bir sene i~inde 
düsmiyenlerc ikramiye çıktı!ı tııll lırde 3 20 fa l • 1 

Kur'alar 9m8de <lört defa 11Hart,11 · kalktıla ... 
du: 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
icabında gOnde 3 

ağrılarınızı 
kaşe alınabilir. 

derhal keser k'ıml!C-:ll.:lu!'Jl v5:e;r:ll:!JmBirinclkill·.·~····ll·Qmll•tal's:mlbıııı:le•nrainı:ldellllıllçekile~-

&öıhlW: A. Cem ı dd n Sara o~lı.ı Neıp-lr• M 
• (H, B r G rs yl r A, C 


